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Foto: Ukendt, Scanpix

Fonden er oprettet i henhold til grosserer Otto Mønsteds testamente af 1916. Fondens fundats er udfærdiget den 18. juni 1934
og modtog kongelig stadfæstelse den 21. juni 1934. Den 1. juli
samme år begyndte Fonden sin virksomhed.

Fundatsen for
Otto Mønsteds Fond

”Fondens hovedformål er at bidrage til udviklingen af
Danmarks Handel og Industri.”

Fundats
Ganske særligt skal de til uddeling kommende
midler anvendes:

1

 il hjælp til uddannelse af velbegavede, flittige, engageT
rede og uformuende unge handelsmænd og polytekniske studerende og kandidater.

2
3

 il uddannelse af lærere ved højere handelsskoler eller
T
ved DTU, og eventuelt ved landets tekniske skoler.
 il fremme og udvikling af sådanne planer eller
T
foretagender på handelens og industriens områder, der af
Fondens bestyrelse måtte skønnes at kunne virke fremmende for Danmarks handels, og erhvervsliv eller i øvrigt
kunne blive til ære for Danmark.

Foto: Poul von Linstow, Scanpix

Fondens hovedformål er at bidrage til
udviklingen af Danmarks Handel
og Industri

Foto: Ukendt, Scanpix

Fundatsen for Otto Mønsted
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Historien om
Otto Mønsted
Den danske margarinefabrikant Otto
Mønsted blev født 23. november 1838 på
Lyngsbækgård ved Ebeltoft og døde 4.
september 1916 i København som Danmarks rigeste mand. Han er citeret for at
sige ”penge er ikke det bedste, men at
kunne tjene dem, synes jeg, er så uhyre
fornøjeligt.”
Han nedsatte sig i 1865 som grosserer i smør, korn og
foderstoffer og anlagde den første margarinefabrik –
Aarhus Butterine Co. – i Danmark i 1883. Den efterfulgtes bl.a. af verdens måske største margarinefabrik
ved London i 1894. I 1909 stiftes Otto Mønsted A/S med
Otto Mønsted som formand.
Otto Mønsted giftede sig i 1870 med Anne Sophie Mønsted. I 1899 flyttede de til København, hvor han
fortsatte som leder af sin virksomhed. Ægteparret Mønsted som var barnløse, havde ved testamentarisk
beslutning bestemt at hovedparten af deres formue
skulle overgå til en fond – Otto Mønsteds Fond
(oprettedes i 1934, efter den længstlevende Anna Mønsted døde), med det formål at bidrage til udviklingen af
Danmarks handel og industri. Fonden fik overdraget alle
aktier i Otto Mønsted A/S.
Selskabet fortsatte med margarineproduktion indtil 1981,
hvor margarinevirksomheden blev afhændet og
OMA som varemærke blev overtaget af Unilever. Siden
har Otto Mønsted A/S været et investeringsselskab, og
udbyttet herfra er grundlaget for Otto Mønsteds Fonds
uddelinger.

Bare to år efter OMA-margarinen blev sat i
produktion, udgjorde den halvdelen af virksomhedens
margarineproduktion og blev tilmed solgt på danske
apoteker.
Otto Mønsted var fra virksomhedens start i 1865 en mester i at udnytte reklamens virkemidler og var
personligt involveret i både den kreative proces og
branding af datidens ’kunstsmør’ som man kaldte
margarinen. Opfattelsen af margarine som en billig erstatning for smør ændrede sig med de kendte
kampagner for OMA plantemargarine. Det vegetabilske
produkt blev markedsført med kunstneriske
illustrationer af eksotiske dyr og folkeslag som association til de råstoffer, der blev importeret fra den store,
og for de fleste, ukendte verden.
Otto Mønsted var også en pioner indenfor emballage og
outdoor-reklame med skiltning i byerne og
virksomheden var i førerfeltet med dekoration af lastbiler
og senere kølelastbiler, der i 1912 vakte stor
opmærksomhed for at være hurtigkørende med 35 km/t
og de fik stor betydning for virksomhedens
distributionsnet.
Otto Mønsted benyttede også lysreklame som en af de
første virksomheder herhjemme og endte alt i alt
med at leve fornemt op til dette citat fra datidens første
lærebog om reklame:
”Rent idealt er Maalet (med reklame) i Grunden først
naaet, når Folk smiler ad den, som i sin Uvidenhed
ikke kender f.eks Otto Mønsted og hans margarine

Otto Mønsteds Fonds
bestyrelse i beretningsåret
Bo Stærmose, formand
Nis Alstrup
Bjarne Kjær Ersbøll

Direktion
Adm. direktør Nina Movin

Otto Mønsteds Fond
Rathsacksvej 1 3.th
1862 Frederiksberg C
Telefon: +45 39620811
Mail: omf@omfonden.dk
www.ottomoensted.dk
CVR nr.: 17 55 77 18

Foto: Jens Christian Top, Scanpix

Reklamens pioner
Otto Mønsted var ikke blot en foregangsmand i udviklingen af margarineproduktion, men også en af reklamens
pionerer Firmaets primære varemærke var OMA, en
tidlig trebogstavs initialforkortelse for Otto
Mønsted Aarhus. Mange vil stadig huske det kendte
slogan: Sig navnet – OMA, som et enkelt vidnesbyrd
om Otto Mønsteds talent for branding og marketing.
6
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Studieophold
på Marshall Business School

Den 14. august 2021 landede jeg i Los
Angeles spændt på, hvad mit semester på
Marshall Business School ved University
of Southern California (USC) ville byde
på. Små fem måneder efter, landede jeg
i København igen, og studieopholdet har
været intet mindre end over alle forventninger. Både fagligt og socialt har opholdet haft utroligt meget at byde på, og Los
Angeles har vist sig på mange måder at
være anderledes end det København, jeg
er vant til.
Marshall Business School havde et spændende internationalt miljø med over 119 forskellige nationaliteter
repræsenteret, hvilket både udfordrede og udviklede
faglige og interpersonelle færdigheder. Dette skete
blandt andet gennem mange nye venskaber og bekendtskaber, der strækker sig lige fra Filippinerne, Indien
og Kina, på tværs af det europæiske kontinent, til de
”lokale” fra alle dele af USA. Således har mit semesters
udveksling tilladt mig at etablere et internationalt netværk, som jeg er sikker på, kan åbne døren for en række
spændende muligheder i fremtiden. Gennem dette
netværk er jeg også på godt og ondt blevet konfronteret
med den danske kultur, og i særdeleshed er jeg blevet
opmærksom på, at vi danskere som regel er relativt
reserverede, knap så engagerede i relationer, som ikke
er tætte, samt at vi ikke altid er lige smilende. Alle tre
ting har jeg taget til hjertet, og jeg håber, at de vil smitte
af på mine omgivelser.

professorerne mange af, da de enten arbejdede fuldtid
i højtstående poster eller tidligere havde gjort det. Således klædte mit udvekslingsophold mig på til den jobjagt, jeg iværksatte, imens jeg var afsted. En jobjagt der
resulterede i en spændende stilling i en Private Equity
fond, hvorom der er klare paralleller til de kompetencer,
jeg har tilegnet mig på Marshall Business School.
På trods af at det har været et travlt semester, fandt jeg
også tid til at opleve både Los Angeles og flere nationalparker i Californien, Nevada, Utah, Arizona & Florida,
dertil gik der turer til blandt andet San Fransisco, Las
Vegas og Miami. Gennem flere road trips med mine nye
venner fik jeg blandt andet set Grand Canyon, Valley of
Fire, Bryce Canyon, Yosemite, Horseshoe Bend, Death
Valley og The Everglades.
Man kommer heller ikke udenom, at det amerikanske
”College Life” er noget helt særligt. Først og fremmest
føler de studerende i tilhørsforhold til deres universitet,
som er uset i Danmark. Jeg er overbevist om, at dette
tilhørsforhold til dels er et produkt af de mange events,
der konstant er på og omkring skolen. Disse omfatter alt
lige fra tilskuersportsgrene som College Football og College Basketball men derudover også et ekstremt aktivt
studentermiljø med et utal studenterklubber. Til dels tror
jeg også, at tilhørsfoldholdet skyldes, at de studerendes
forældre i mange tilfælde har sparret op i mange år for
give deres børn en uddannelse fra USC. Ikke desto mindre må jeg må koldt konstatere, at jeg selv blev opslugt
af den stemning, der er omkring USC.
Frederik Thellufsen, CBS
Bachelor studerende på HA-almen erhvervsøkonomi

”Netop forbindelser havde professorerne
mange af, da de enten arbejdede fuldtid
i højtstående poster eller tidligere havde
gjort det. Således klædte mit udvekslingsophold mig på til den jobjagt, jeg iværksatte,
imens jeg var afsted.”
Fagligt havde jeg valgt at lægge et fokus på den finansielle verden, hvorfor jeg studerede fagene: Financial
Analysis & Valuation, Entrepreneurial Finance, Mergers,
Acquisitions & Restructuring og Introduction to Venture
Capital & Private Equity. Fag jeg alle afsluttede med topkarakteren A og anbefalinger fra mine professorer, der
sågar tilbød mig adgang til deres omfattende netværk
med forretningsforbindelser. Netop forbindelser havde
Studieophold på Marshall Business School
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Jeg var fra september 2021 og 4 måneder
frem bosat i London i forbindelse med
et studieophold på Regent’s University i
London.
Min motivation for at studere på Regent’s University
bunder i, at jeg har et mål om at blive erhvervsdrivende,
således at jeg kan bidrage til at fremme dansk erhverv
og entreprenørskab. Her søger jeg viden og relationer, der kan styrke mine kompetencer i dette øjemed.
Netop Regent’s University talte til min ildsjæl om at blive
erhvervsdrivende. Regent’s University er en topudbyder,
når det gælder virksomheder, ledelse og entreprenørskab og dette har jeg kun fået konfirmeret efter mit
studieophold.
Jeg har bl.a. læst Entrepreneurial Innovation, Entrepreneurial Marketing Strategy og International Business
Finance. Ydermere er Regent’s anerkendt for deres
praktiske undervisningstilgang, hvor de inkluderer
besøg samt undervisning af nyopstartede og veletablerede virksomheder fra den kendte forretningsby, hvilket
bl.a. har inkluderet et besøg fra administrerende direktør
af Dunhill og McClaren Motors. Sammenkoblingen af
mine fag og den praktiske undervisning har allerede nu
bidraget til en dybere forståelse for virksomhedsetablering, som kan bruges til at bygge videre på den viden og
erfaring, jeg allerede besidder.

entreprenørprogram, der løber over otte uger. Dette giver mig mulighed for at sparre med kompetente mennesker, der har erfaring med at starte, investere i og drive
virksomheder. Derudover har jeg fået dannet et partnerskab med den UK-baserede virksomhed Technova, der
ligeledes kommer til at hjælpe mig videre i mit forløb. Technova er en virksomhed, der bl.a. hjælper unge entreprenører i deres forretningsrejse. Her har jeg fået tildelt
et stipendium, samt sparring og tekniske ressourcer til at
starte min digitale forretningsplatform.
På baggrund af ovenstående forhold, oplevelser og
kontakter kan jeg konkludere, at mit ophold i London har
givet mere tilbage, end hvad jeg kunne have forestillet
mig. Jeg er enormt taknemmelig for denne oplevelse
samt de relationer og muligheder jeg har fået og kan
tage med videre.
Catrine Nomi Folmer Lauritzen, CBS
Kandidatstuderende i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, Cand.merc. (kom)

Derudover er Regent’s University anerkendt for deres
brede diversitet af mere end 140 nationaliteter. Her har
jeg fået en mulighed for at opbygge stærke relationer på
tværs af lande og kulturer, udvide mine verdensanskuelser samt drage nyttig viden til internationale forretningsstrategier. Både igennem universitet og andre steder fra
har jeg dannet stærke relationer og udvidet mit netværk
på tværs af lande og kulturer. Disse relationer er både
sociale- og forretningsrelaterede, og flere af dem har jeg
allerede gavn af i forbindelse med egen virksomhedsopstart.

Regent’s University i London

Udvekslingsrejsen
til egen virksomhed
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Udvekslingsrejsen til egen virksomhed

På nuværende tidspunkt har jeg dannet et samarbejde med Regent’s University til videreudvikling af egen
virksomhed, hvor jeg er blevet udvalgt til at deltage i et

”Derudover har jeg fået dannet et partnerskab med den UK-baserede virksomhed
Technova, der ligeledes kommer til at hjælpe mig videre i mit forløb. Technova er en
virksomhed, der bl.a. hjælper unge entreprenører i deres forretningsrejse.”
Udvekslingsrejsen til egen virksomhed
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2021 bevillinger fordelt i verden
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Bevillinger til særlige
formål 2021

Gæsteprofessorater
2021

Business Battlefield

Københavns Projekthus // DISIE

Danmarks Tekniske Universitet

Copenhagen Business School

CBS Start-up

MADE

Clara Sareceno

Emilio J. Castilla

Copenhagen Business School

Masanga Hospital

David Julian McClements

Gary Gereffi

Jan Philip Stegeman

Jason Bennett Thatcher

Kim John Rise Rasmussen

Jette Steen Knudsen

Mads Almassalkhi

Jonathan P. Allen

Marco Montali

Jos van Ommeren

Michael J. Aziz

Martyna Sliwa

Paul R Jensen

Mollie Painter

Peter Gerstoft

Nick Lee

Steven Adam Gabriel

Ronald B. Davies

Yu-Shu Wu

Stephen Cummings

Wei Zhang

Tomoko Kawakami

Business Battlefield 2021
CBS’ Entrepreneurial Day 2021
10th European Meeting of the Urban Economics
Association (UEA)

Copenhagen Business School

Metodeværktøj til bæredygtig business i praksis

Copenhagen Business School

ACM Collective Intelligence Conference 2021

Danmarks Tekniske Universitet

Cycling Research Board Annual Meeting 2021

Danmarks Tekniske Universitet
Digital Tech Summit 2021-23

10 specialepladser

Otto Mønsted Foundation’s MADE Award 2022
Etablering af en bæredygtig teknisk enhed i samarbejde
med Engineering World Health

Otto Mønsted Kollegiet

Diverse forbedringer på Otto Mønsted Kollegiet

Polit Case Competition

Polit Case Competition 2022

Rig på viden

Podcast om finans, investering og økonomi

Røde Kors

Bidrag til nødhjælpsarbejde i Afghanistan

DTU Bioengineering

Studenterlauget

Fonden Golden Days

Syddansk Universitet

15 studerendes deltagelse i SensUs

Aarhus Case Competition 2022

Bloom 2021

Dream Office Manager 2021-2023

Fonden Golden Days

Connect Medicon Valley 2021

Bloom 2022

Fonden Roskilde Festival

Vidensfestivalen GRASP 2021

HackYourFuture

Uddannelse af talentfulde udlændinge

High5girls

Afhodelse af 3 camps rundt i landet

Innovation Centre Denmark, München
Entreprenørskabsprogram i München 2022

Innovation Centre Denmark, Tel Aviv

Tværfagligt scholarship program for udvalgte ph.d. studerende

Synapse - Life Science Connect
The Lone Strøyberg Scholarship Community Interest Company
Scholarship til en studerende 12 måneder i UK

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
150 arrangementer over hele landet

Ruhr-Universität Bochum
University of Massachusetts
University of Michigan
University of Sydney

University of Vermont
Free University of Bozen-Bolzano
Harvard University
University of California
University of California
University of Maryland

Colorado School of Mines
Flinders University

MIT Sloan School of Management
Duke University
Temple University
Tufts University

University of San Francisco
VU Amsterdam

University of Essex
Nottingham Trent University
Warwick Business School
University College Dublin
Victoria University of Wellington
Waseda Business School

Venture Cup

Platformen ”Come Together Matchmaking”

We-Grow

Paneldebat med finansielle aktører og uddannelsesinstitutioner

Aalborg Case Competition
AAU Case Competition 2022

Kollegierådet Otto Mønsteds Kollegium

Diverse forbedringer på Otto Mønsted Kollegium, Aarhus
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Professor Tima Bansal har i årtier arbejdet
i krydsfeltet mellem virksomhedsstrategi
og bæredygtighed. Den viden delte gæsteprofessoren med CBS.

for at pleje et varigt samarbejde til fordel for begge
partner,” siger hun.

Gæsteprofessor Tima Bansal har tilbragt efteråret 2021
i Danmark sammen med forskere og medarbejdere på
Centre for Organization and Time samt med nogle af
de samarbejdspartnere, centret har tilknyttet. Hun er
en forsker, der har bidraget med omfattende viden om,
hvordan virksomhedsledere kan omsætte strategi med
forskellig tidshorisont til bæredygtige løsninger. Den
viden ville Centre for Organizations and Time (COT) på
Copenhagen Business School gerne have helt inden for
rækkevidde og ansøgte derfor Otto Mønsteds Fond om
et gæsteprofessorat, som udmøntede sig i et tre måneder langt ophold for Tima Bansal.

”Den største forskel er helt klart orienteringen mod de
store ideer i Danmark. Jeg nød meget samtalerne med
forskerne, da de virkede til at have plads til at undersøge
store problemstilliner og det filosofiske grundlag. Mange
af dem, jeg mødte, var interesserede i store samfundsspørgsmål som klimaændringer og på deres arbejdes
indvirkning på samfundet. De stillede ofte spørgsmål
ved de antagelser, der blev gjort og søgte at skabe rum
for debat og dialog,” erfarede Tima Bansal.

Formålet med at invitere Tima Bansal til CBS var at trække på hendes omfattende ekspertise samt de erfaringer,
hun har gjort sig som associeret redaktør af Academy of
Management Journal, som mange forskere stræber efter
at få publiceret artikler i. Dertil kommer også, at Tima
Bansal gennem hendes arbejde har udviklet et netværk
af 800 virksomheder, og COT ønskede at få indblik i
hendes erfaringer med at tilknytte virkelighedens aktører omkring de store emner. Tima Bansal er desuden
partner i COTs eget fondsstøttede forskningsprojekt
Actionable Futures, der arbejder med at kortlægge,
hvordan virksomheder må arbejde på både kort og lang
sigt for at indfri klimamål.

”Der er en fællesskabskultur i København, som man ikke
finder i byer som f.eks. min egen. Her er børn, folk der
triller med barnevogne, venner der går eller cykler alle
steder. De offentlige samlingspunkter skaber en følelse
af omsorg gennemsyret af positiv energi.”

”Hendes besøg har mere end levet op til vores forventninger. Hun har interageret med kolleger, ikke kun hos
os på COT, og har taget aktiv del i seminarer og workshops, ligesom hun også har været tilgængelig for yngre
forskere og været en vigtig støtte for vores post doc-studerende,” siger Tor Hernes, professor i organisationsteori
og leder af COT.
Og udbyttet var åbenbart gensidigt, fortæller Tina Bansal.

Pioner i bæredygtighed
gæstede CBS

”At bruge tid sammen med Tor Hernes’ gruppe oversteg mine forventninger. Det gælder ikke mindst de
mere perifere samtaler, som har beriget min egen
forståelse af verdenen og forhåbentlig også har haft
den effekt den anden vej. Det, der begyndte som en
tre måneders aftale, har givet mig og CBS mulighed

Hvad har du oplevet som den største forskel på
universitetsmiljøet i Danmark og i Canada?

Og opholdet i Danmark uden for CBS’ vægge? Tima
Bansal var meget begejstret for det hele, fortæller hun.

Om Tina Bansal
Tima Bansal har i årtier arbejdet med
virksomheders virkning på omgivelserne. Hun er professor i strategi ved Ivey
Business School i London i Ontario og
grundlagde universitetets Centre for
Building Sustainable Value, som hun
stadig er leder af. I 2002 grundlagde
hun Network for Business Sustainability, der publicerer evidens-baseret
formidling om bæredygtighed til
virksomhedsledere, og netværket har
35.000 følgere. I 2019 etablerede
hun forskningslaboratoriet Innovation
North, der involverer 25 af Canadas
største organisationer, og i hjemlandet
har hun en række betydningsfulde
poster i fremtrædende ekspertpaneler
og bestyrelser, der er optaget af bæredygtighedsdagsordenen.

”Der er en fællesskabskultur i København,
som man ikke finder i byer som f.eks.
min egen.”
Pioner i bæredygtighed gæstede CBS
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Forskningsophold til gavn
for dansk erhvervsliv
Som del af mit PhD forskningsprojekt ‘Designed to Last’
ved Aalborg Universitet har jeg været på forskningsophold ved Nottingham Trent University, England.
Gennem forskningsspørgsmålet ”How are small and
mid-size companies supported when extending the
lifetime of their products so that they are able to contribute to the 12th global goal of ensuring sustainable
consumption and production patterns?” har projektet
igennem de sidste 1,5 år udforsket, hvilke udfordringer
virksomheder står overfor I deres transformation mod at
lave mere holdbare produkter. Igennem efterfølgende
dialog med 18 danske og internationale virksomheder,
der bestræber sig på at lave langtidsholdbare produkter, har projektet kortlagt tilgange og muligheder for
at drive både miljømæssig- og økonomisk bæredygtig
virksomhed. Viden fra projektet har modtaget stor ros fra
både erhvervsliv og kolleger og er blevet udgivet i den
anerkendte videnskabelige journal Journal of Cleaner
Production.

I løbet af det ca. 4 måneder lange ophold, har jeg arbejdet tæt sammen med og indgået som en del af forsknings- og undervisningsenheder for Sustainable Consumption ved Nottingham Trent University. Jeg har haft
daglige møder og samarbejde med Professor Tim Cooper og Principal Lecturer Phillipa Marsh, som udmærker
sig som førende inden for netop mit felt. Opholdet har
resulteret i to videnskabelige artikler med medforfatterskab fra både Nottingham Trent University og Aalborg
Universitet. Artiklerne vil blive fremvist på internationale
konferencer i løbet af 2022. Derudover har jeg undervist
studerende i bæredygtighed og levetider på bachelor
niveau, samt udført gæsteforelæsninger på forskellige
institutter. Opholdet afsluttes med en studietur til Barcelona samt en invitation til at gæste en større konference
for virksomheder i Nottingham.

Århus Universitet
trækker erhvervslivet
tættere på

Peter Byrial Jensen, AAU
PhD studerende ved Institut for Arkitektur, Design &
Medieteknologi

Vores holdning til emnet er, at også det danske erhvervsliv skal have gavn af denne viden. Derfor er målet
at udvikle en model, baseret på indsamlet empiri, som
hjælper virksomheder med at kortlægge, overskueliggøre og trin for trin guide virksomheder i transformationen
mod at producere og promovere langtidslevende produkter som en vigtig del af dansk design identitet.

The Kitchen binder nye bånd mellem etablerede virksomheder og
universitetets startup-miljø.
The Kitchen binder nye bånd mellem etablerede virksomheder og universitetets startup-miljø. Der er ikke mange,
der i dag taler om krebinetter eller svineryg med surt,
når de haster ned ad gangen med de rengøringsvenlige,
hvide køkkenfliser på væggen. De 3300 kvadratmeter,
der tidligere var kommunehospitalets storkøkken er ombygget til The Kitchen, der, som sin sjællandske ”søster”
Skylab på DTU, er et community for entreprenørskab. Her
invitereres både studerende, forskere, virksomheder og
investorer indenfor dørene omkring en fælles målsætning
om at udvikle og understøtte startups og innovation.
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”Og så er det hele omgærdet af de mange
historier om succes og drømmen om at
blive den næste unicorn”

Den Lyse Idé 2021

Hvad ser du som den væsentligste forskel på
startupmiljøet i Silicon Valley og Århus?
Jeppe Dørup Olesen, leder af The Kitchen

Omkring 130 virksomheder er i dag tilknyttet The Kitchen og her har de adgang til workshops, kursusforløb,
starthjælp til investeringer, validering af forretningsmodel og meget andet. Mange af tilbuddene er indpakket i
et inkubatorprogram og hvis man er meget ambitiøs, i et
accelerationsprogram, hvor der er mere raket i processen og tilgangen til investorer. Heriblandt finder man
startup-virksomheden Textile Change, der vandt Otto
Mønsteds Fonds pris ”Den Lyse Ide 2021” og modtog
250.000 kroner for teamets løsning på genanvendelse
af blandingstekstiler.

Innovation Club er et nyt tilbud
Jeppe Dørup Olesen er konstitueret Innovationschef
på Århus Universitet og leder af The Kitchen. Sammen
med sine nærmeste medarbejdere arbejder han på at
realisere en medlemsbaseret Innovation Club, som Otto
Mønsteds Fond har givet en bevilling til at etablere. Innovation Club er affødt af et konkret ønske fra erhvervslivet
om at komme tæt på startup-miljøet for at få adgang til
nye ideer og samarbejder. De etablerede virksomheder
og organisationer kan til gengæld bidrage med viden
om produktudvikling og processen med at opbygge en
virksomhed.
Vi har nu en håndfuld virksomheder, der har givet tilsagn
om at blive medlem og der kommer flere efterhånden
som vi nærmer os et fuldt program i 2022. De er alle
sammen interesserede i at komme ind og arbejde med
de virksomheder, der er i The Kitchen, møde de talentfulde unge, høre om det, de arbejder med og blive en
del af et miljø, hvor folk får skægge ideer. Og vi siger
omvendt til medlemmerne, at vi grundlæggende forventer en pay-it-forward-indstilling til samarbejdet. De skal
give noget af deres tid og ressourcer uden at forvente
hurtig payback,” siger Jeppe Dørup Olesen.

”Silicon Valley-økosynet består i høj grad af meget
talentfulde mennesker fra nogle super selektive universiteter, hvor kun 2% af ansøgerne kommer igennem
nåleøjet. Det er den talentmasse, der kombineres med
tilstedeværelsen af rigtig mange risikovillige mennesker
med mange penge.
Og så er der bare en anden mentalitet. Der er ”noget i
vandet” som vi plejede at sige. Der er en særlig interesse i at starte virksomhed selv. Det anses for at være
meget mere hipt at starte selv end at arbejde i Facebook
og der er rigtig mange i universitetsverden, der starter
virksomhed. Og så er det hele omgærdet af de mange
historier om succes og drømmen om at blive den næste
unicorn,” siger Jeppe Dørup Olesen.
Desuden er entreprenørskab en praktisk disciplin på
amerikanske universiteter, fortæller Jeppe Dørup Olesen.
”Det har også inspireret os til her på universitetet at
gøre det muligt for studerende at komme i praktik i egen
virksomhed i erkendelse af, at det kan man lære rigtig
meget af.”
Innovationschefen ser fortrøstningsfuldt på fremtiden
herhjemme. Der er mere tilgængelig kapital end tidligere
og mere fokus på at entreprenørskab er en interessant
vej at gå, så der kommer flere og flere iværksættere.
”Vi har 130 startups i The Kitchen og mange flere, hvis
vi kigger på tværs af hele Århus Universitet. Det bliver mere og mere populært. Miljøet her giver nogle en
stærkere tro på, at det de laver er spændende og har et
potentiale. Vi skal så også lære dem, at det er umuligt at
skabe noget succesfuldt eller få en investering, hvis man
kun har tid lørdag eftermiddag.”

Indstillingen til ”at give før du modtager” pakkede Jeppe
Dørup Olesen med i bagagen fra Californien, hvor han i
fire år arbejdede som forsknings- og innovationsattaché
på Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.
20
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Foto: Morten Elsborg, Icecone Media”

Onsdag den 19. maj 2021 uddelte Otto
Mønsteds Fond for tredje gang prisen
’Den Lyse Idé’ på en halv million kroner.
Prisen blev i år overrakt til ingeniørstuderende Emma Hostrup fra Aarhus Universitet og Ph.d.- studerende Yong Liu fra DTU,
som har udviklet nyskabelser indenfor
tekstilgenbrug og sensor-teknologi. Vindernes lyse idéer kan bidrage til at fastholde Danmarks førende rolle indenfor
bæredygtighed og robotter.

optimeret designet af deres pilotanlæg og er snart klar
til at samle og køre test på dette. Der ses fortsat gode
resultater i laboratoriet når der foretages opfølgende forsøg og videreudvikler processen. Textile Change glæder
sig til at afprøve den på større skala inden længe.

Emma Hostrup, AU – vinder af Late-stage
Foto: Morten Elsborg, Icecone Media”

Juryens begrundelse:
”Prismodtageren har med sin opfindelse løst en række
fundamentale problemer med LIDAR, som forventes at
være en nøglekomponent inden for robotter, selvkørende biler og sensorer i almindelighed. Opfindelsen muliggør en væsentlig reduktion i både størrelse og pris samt
sikrer en større robusthed. Opfindelsen vil således, når
den er produktionsmodnet, være et væsentligt bidrag
til at Danmark vedbliver med at være verdens førende
robotklynge og en stor underleverandør til bilindustrien.”
Siden prisen blev uddelt har Yong Liu blandt andet fokuseret på optimeringen af den optiske fasede array-chip
i LiDAR-systemet. Array-størrelsen af OPA-chippen blev
øget fra 64 kanaler til 1000 kanaler. En stor matrixstørrelse har muliggjort en lille optisk strålestørrelse på 0,18
grader, som nu kan sammenlignes med den nuværende
kommercielle MEMS eller mekaniske LiDAR. Der tilføjes
nu en on-chip kalibreringsfunktion til OPA chippen, som
i fremtiden vil forenkle kalibreringen af den udgående
strålevinkel og spare omkostningerne ved manuel kalibrering, når LiDAR systemet sættes i masseproduktion.

Erhvervsmanden Otto Mønsted blev en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde, fordi han evnede at
udvikle innovative produkter til både national og international kommerciel succes. Helt i den ånd uddelte Otto
Mønsteds Fond for tredje gang ’Den Lyse Idé’ som en
hyldest til nogle af landets store forskertalenter og en
økonomisk håndsrækning i den fortsatte udvikling af
deres idéer.

Siden prisen blev uddelt har Textile Change udviklet og
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Bo Stærmose

Bestyrelsesformand i Otto Mønsteds Fond

Kigge Hvid

Partner, JA studio
Partner, VF Venture (Vækstfonden)

Bjarne Kjær Ersbøll

Professor DTU Compute og medlem af Otto
Mønsteds Fonds bestyrelse

Vinder af Den Lyse Idé 2021 – Late stage:

Juryens begrundelse:
Prismodtageren har gennem et vedholdende arbejde
fundet en teknologisk løsning, der kan separere og genanvende tekstilaffald til nye, rene, tekstil-råmaterialer,
hvilket løser et væsentligt miljømæssigt problem. Teknologiens evne til at separere cellulose- og polyesterfibre
samt bearbejde produkter, der indeholder elastan og andre polyuretanbaserede fibre, imponerer. Textile Change
løser derved et grundlæggende miljøproblem og har
mulighed for at etablere et grønt fyrtårn i Danmark med
stort industrielt potentiale i Danmark.”

Alle årets indstillinger er vurderet
af en præmiejury bestående af:

Ole Kring

Prisen ’Den Lyse Idé 2021’ blev uddelt i to kategorier –
henholdsvis årets bedste Late-stage idé og Early-stage
idé. Vinderne af de to kategorier modtog hver 250.000
kroner for deres idéer, som klassificeres i en modnet og
tidlig fase af deres udvikling.

Årets bedste Late-stage idé blev overrakt til ingeniørstuderende på Aarhus Universitet, Emma Hostrup, som
modtog prisen på vegne af teamet bag Textile Change.
Startupvirksomheden har udviklet en teknologisk løsning, der kan separere, affarve og genanvende tekstilaffald til nye, rene, tekstil-råmaterialer. Textile Change
har med deres opfindelse skabt mulighed for at løse et
grundlæggende miljøproblem for tekstilindustrien, der
indtager andenpladsen som verdens mest forurenende
industri. Metoden spås derfor at have stort industrielt og
kommercielt potentiale, når EU i 2025 forbyder afbrænding af tekstiler.

Årets jury

Jesper Højberg Christensen
Adjungeret professor på CBS

Nis Alstrup

Lægefaglig direktør, Aleris-Hamlet og medlem
af Otto Mønsteds Fonds bestyrelse

Vinder af Den Lyse Idé 2021 – Early-stage:

Karina Bergstrøm Larsen

I kategorien Early-stage blev vinderen Yong Liu, Ph.d.-studerende på DTU, for hans opfindelse af en OPA-chip
til LIDAR-systemer, der fungerer som bl.a. afstandsbedømmende ’lasersyn’ til anvendelse indenfor robotter,
selvkørende biler, droner og sensorer i almindelighed.
Yong Lius OPA-chip viser potentiale til at være en både
billigere, mindre og mere robust enhed med flere anvendelsesmuligheder end de systemer, vi kender i dag.

Direktør, Q-Consulting

Christian Brix Tillegreen

Senior Business Developer, Bioinnovation
Institute

Nigel Edmondson
Yong Liu, DTU – vinder af Early stage
Foto: Morten Elsborg, Icecone Media”

Adm. direktør, MADE

”Opfindelsen vil således, når den er produktionsmodnet, være et væsentligt bidrag
til at Danmark vedbliver med at være verdens førende robotklynge og en stor underleverandør til bilindustrien.”
Den Lyse Idé 2021
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Fotograf: Jeanette Hougaard

på det. Men entreprenørskab er meget mere. Det er en
proces, som, afhængigt af dit perspektiv, kan bruges på
en lang række områder. Helt overordnet har de oplæg
og diskussioner, vi har haft i løbet af de to dage, fungeret som et spejl for mig til at reflektere over, hvordan vi til
dagligt griber tingene an på universitetet. Og det er i ret
god tråd med det, de gør på UC Berkeley.”

Birthe Kragelund, professor i proteinvidenskab
fra Biologisk Institut på KU

UC Berkley deler viden
om entreprenørskab
Masterclass-forløb ”underviser underviserne” i at fremme entreprenørskab
blandt studerende.
”Vi arbejder i samme retning”, konkluderer tre undervisere
fra danske universiteter samstemmende. Det er noget af
det udbytte, de har fået, efter et masterclass-forløb med to
af sværvægterne indenfor undervisning i entreprenørskab, Ken Singer og David Law fra University California,
Berkeley. De tre danske deltagere underviser til dagligt
på SDU, AAU og KU og deltog i den ene af to masterclasses i august for at få et indblik i de metoder, man
anvender på Berkeleys ”Sutardja Center for Entrepreneurship and Technology”, hvor de californiske gæster til
daglig underviser i et 25 ugers kursus i entreprenørskab.

de to centre en delegationstur til USA, hvor deltagere fra
danske universiteter fik en introduktion til entreprenørskabsundervisning i Boston og Californien herunder til
MIT, Stanford University og UC Berkeleys undervisning
i entreprenørskab og opbygningen af økosystemer, der
støtter studerende i at blive iværksætter. Udbyttet var
stort og med Otto Mønsteds Fond som hovedsponsor
har det efterfølgende været muligt at invitere de to fremtrædende professorer fra Berkeley som oplægsholdere
til både København og Århus.
Berkeley-metoden, som deltagerne fik indblik i, er meget
hands on-orienteret og adskiller sig på det punkt fra
danske forhold, erfarede Martin Senderovitz, forsker og
underviser i entreprenørskab på SDU.

Formålet med sommerens masterclass har været at
”undervise underviserne” for at inspirere dem til at
nytænke deres undervisning i entreprenørskab og give
dem nogle konkrete redskaber, de kan anvende i undervisningen af deres studerende. Målet er naturligvis, at de
danske undervisere i endnu højere grad kan stimulere
en entreprenørskabs-tankegang i undervisningen og
blandt de studerende selv, som måske i sidste ende får
vækket en lyst til at blive iværksætter.

”Vi er mere teoriorienterede i vores undervisning herhjemme og så ser vi også lidt bredere på, hvad entreprenørskab er. Berkeleys tilgang er meget rettet mod
startups, og det var inspirerende at høre deres vinkel

Initiativet til de to intensive dage i København kommer
fra Udenrigsministeriets to Innovationscentre i henholdsvis Boston og Silicon Valley. Tilbage i 2019 arrangerede

”Og så er jeg blevet bekræftet i, at Berkeleys
tilgang til undervisningen ikke er så langt
fra det vi gør på AAU.”
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UC Berkley deler viden om entreprenørskab

Fotograf: Jeanette Hougaard
Martin Senderovitz, forsker og underviser i entreprenørskab på SDU

En anden af deltagerne Jesper Vestergaard, projektleder i studenterentreprenørskab på AAU Innovation,
siger:

”De to dage har været kæmpestor inspiration for mig og
jeg er også blevet forsikret i, at det jeg gør, er entreprenørskabsundervisning. Jeg er helt sikker på, at den
viden, jeg har fået, kan være med til at fremme iværksætterlysten blandt de studerende og jeg vil helt klart
tage hjem og fortælle om det til mine kolleger,” siger
Birthe Kragelund, professor i proteinvidenskab fra Biologisk Institut på KU.

”Det har været meget givende at møde nogle dygtige
mennesker, der er vant til at arbejde i en lidt anden skala
end vi kender herhjemme og har ”den store pakke”
med af værktøjer og erfaringer. Jeg har fået en masse
inspiration, konkrete værktøjer og tanker omkring det at
rammesætte undervisning og facilitere læring i entreprenørskab og omsætte det til noget brugbart. Særligt
omkring inddragelsen af spil i undervisningen, som vi
også har afprøvet.Og så er jeg blevet bekræftet i, at
Berkeleys tilgang til undervisningen ikke er så langt fra
det vi gør på AAU.”

Fotograf: Jeanette Hougaard

Jesper Vestergaard,
projektleder i studenterentreprenørskab på AAU Innovation

UC Berkley deler viden om entreprenørskab
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DTU Startup Day 2021 præsenterede 60
startups med løsninger på miljømæssig
eller social bæredygtighed.
DTU Startup Day er det årlige mødested for startups, investorer og virksomheder. Det er her upcoming startups fra
DTU Skylab og de mere modnede startups i DTUs acceleratorprogram, Danish Tech Challenge, får mulighed for
at præsentere sig for et større publikum, komme i dialog
med potentielle investorer og virksomheder og lytte til
foredragsholdere, der kan gøre vejen til målet bredere og
lettere.
60 startups og over 300 deltagere var i 2021 tilmeldt DTU
Startup Day på DTU i Lyngby. Startup-deltagerne havde
muligheden for at udstille deres prototyper og teknologier i to udstillingshaller. Derudover var DTU Skylab, DTUs
samlingspunkt for innovation, velbesøgt af gæster, der
kom for at overvære paneldiskussioner og pitch-runder,
hvor de 60 startups hver fik tre minutter til at præsentere
sig. Det foregik på scenen foran et publikum, hvoraf to ud
af tre var investorer og virksomheder.
DTU Startup Day var i år karakteriseret ved en stor pallette
af forskellige projekter, som på forskellige måder har
udviklet bæredygtige teknologier indenfor særligt fem af
FNs 17 verdensmål. Deltagerne repræsenterede et felt
lige fra sundhedsteknologi til IoT og robotter. Det omfattede bl.a. Plaloop – en digital platform, som forbinder
nøgleaktører indenfor genbrugsplast og plastaffald samt
skosålen Zenze, der med et indbygget sensorsystem registrerer parkinsonpatienters gang som en digital logbog af
symptomernes udvikling.

Startups møder investorer og virksomheder
26
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Startups møder investorer og virksomheder
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Deltagelse i kemi-konference i
Portugal
Afholdelse af konferencer i “Translational Chemistry”
er et forsøg på at få forskellige discipliner inden for
kemien til at mødes og samarbejde. Ideen er at dele
erfaringer, resultater og arbejdsmetoder fra forskellige
discipliner med den grundlæggende tanke, at der ofte
er nytænkning i at erfare hvordan andre opnår resultater. Ligeledes er det intentionen at skabe nye kontakter
og samarbejder ved at bringe folk sammen i et forum
hvor alle emner blandes i sessionerne, således at der er
mindre tendens til at fravælge fremlæggelser der ikke er
umiddelbart relevante for den enkelte.

i fællesskab kan konstruere en platform der vil gøre det
simplere at teste membranproteiner ex vivo.
Alt i alt var det en givende konference fagligt, hvor
jeg blev introduceret til mange emner jeg ikke kendte
meget til på forhånd, ligesom jeg mødte fagpersoner
udenfor mit felt som vil gøre det lettere at finde partnere
til tværfaglige samarbejder.
Peter Jeppe Madsen, DTU
Seniorforsker ved DTU Kemiteknik

Derfor var der oplæg der spændte fra uorganiske superledere - til medicinalkemi, fra nanopartikler målrettet
medicinsk anvendelse - til fremstilling af nye materialer
med lavt klimaaftryk og fra proteomics - til materialer
hvis flydeegenskaber kan ændres ved hjælp af lyspåvirkning, alle i samme session.
I lyset af epidemien var konferencen i hybridform, således at delegater der var forhindret i at deltage fysisk,
var i stand til at præsentere deres eget arbejde og følge
andres oplæg online.
Selv hørte jeg omkring 80 procent af oplæggene og
havde interessante og oplysende diskussioner efterfølgende, især i de indlagte pauser. Derudover fik jeg god
introduktion til forskellige emner via de mange posters
præsenteret af studerende.
Mit eget oplæg blev positivt modtaget og jeg har aftalt
opfølgende møder med en forsker der har særlig interesse i membranproteiner, dette for at undersøge om vi

Konferencedeltagelse skabte
nyt netværk
I starten skal det lyde ”Fra den 8. til den 15 december
2021 deltog jeg i ”International Conference of Information
Systems 2021 (ICIS)” i Austin. Inden selve konference (1215 december) var jeg en del af ICIS doctoral consortium.
Her mødtes jeg med 28 ph.d. studerende fra hele verden,
samt 12 der deltog online. Herudover, deltog 15 mentorer, der alle er senior faculty med mange udgivelser i top
journals bag sig. Min deltagelse i doctoral consortium gav
værdigfulde input til mit projekt, samt en unik mulighed
for at opbygge mit netværk indenfor information systems
forskningsfællesskabet.

På konferences sidste dag præsenterede jeg mit arbejde.
Her fik jeg god feedback. Desuden åbnede min præsentation for spændende samarbejdsmuligheder i fremtiden.
Stig Nyman Christiansen, CBS
PhD studerende ved Institut for Digitalisering

Efter doctoral consortium bød selve ICIS konferencen
også på en masse inspiration. For de fleste deltagere var dette deres første in person konference siden
Covid-19, så snakken gik ivrigt. Hele 650 forskere havde
taget turen til Austin. Herudover deltag ca. 800 online.
På konferencen fik jeg yderligere opbygget mit netværk.
Som ung forsker fik jeg lejlighed til at møde at snakke
med mange af de mennesker, hvis arbejde jeg citere.
Dette var en virkelig vigtig oplevelse, og gav mig masser
energi i mit arbejde med min ph.d.
28
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Regnskab
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Resultatopgørelse

Balance

t.kr.

Nettoomsætning 

0

t.kr.

Andre driftsindtægter 

0

Erhvervede varemærker mv. 

Vareforbrug 

0

Goodwill0

Andre eksterne omkostninger

-1.250

Bruttoresultat 

-1.250

AKTIVER

0

Immaterielle anlægsaktiver 

0

Indretning af lejede lokaler 

0

Personaleomkostninger-670

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

0

Afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver 

0

Deposita 

0

Resultat før finansielle poster 
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 
Finansielle omkostninger 

-21
-1.941
197.235
0
-11

Andre værdipapirer og kapitalandele

45.972

Kapitalandele i dattervirksomheder 

727.375

Kapitalandele i associerede virksomheder 

0
0

Finansielle indtægter 

22.883

Andre tilgodehavende 

Resultat før skat 

218.166

Finansielle anlægsaktiver 

773.347

Anlægsaktiver 

773.347

Skat af årets resultat 
Årets resultat 

0
218.166

Resultatdisponering

Tilgodehavender fra salg 

0

Igangværende arbejder for fremmed regning 

0

Årets bevillinger 

20.797

Andre tilgodehavender 

0

Bortfaldne bevillinger 

-2.239

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

0

Regulering af uddelingsrammen 
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 
Vedtægtsmæssig konsolidering, 10% af årets resultat ekskl. resultat af kapitalandele i dattervirksomhed 

Overført resultat 

120.528
76.987
2.093
0

Tilgodehavende fonds- og selskabsskat 

203

Udskudt skatteaktiv 

0

Periodeafgrænsningsposter 

13

Tilgodehavender 

216

218.166
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t.kr

Værdipapirer 
Likvide beholdninger 
Omsætningsaktiver 

207.909
30.948
239.073

t.kr.

PASSIVER
Fondskapital

60.345

Reservefond54.446
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

586.103

Overført resultat
Aktiver 

1.012.420

0

Uddelingsramme299.263
Egenkapital før minoritetsinteresser

1.000.157

Minoritetsinteresser
Egenkapital

0
1.000.157

Anden gæld 

0

Langfristede gældsforpligtelser 

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder 

73
1.470

Kreditinstitutter 

0

Skyldig fonds- og selskabsskat

0

Anden gæld

191

Periodeafgrænsningsposter 

0

Skyldige uddelinger 

10.528

Kortfristede gældsforpligtelser

12.263

Gældsforpligtelser

12.263

Passiver 

1.012.420

Regnskab for hele koncernen kan tilgås på Otto Mønsteds Fonds hjemmeside og virk.dk
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